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٢١

یعتمد شكل الدمیة مخرجات الموضوع مختلفة طریقة مجمل اعمال الفنانة االلمانیة كیك سمیث 
حبال قطن، دمیة صناعة یدویة، وط رفیعةخیط(العمل بسیطة تعتمد بوجھ اساس على شغل الید 

)خاص حسب تركیبة العملمكان عرض ، سمیكة بنوعیاتھا القطني واالملس

لون اسود اكریلیك على قطعة من ، العمل االول مرسوم بطریقة لون جاف على سطح جاف
ال مرأة شرقیة تمتلك ذقن مشكال صورة بورتریتmdfالخشب او صفائح المعاكس او ال 

)اي الخیوط ملصقة على سطح اللوحة( مرسومة بخیوط بیضاء رفیعة 



مجال الفن ھو ساحة للخیال مفتوحة للجمیع دون ان یحرسھا بولیس فكري یقوم بدوریات على حدودھا / ٢س
ناقش ذلك، 
؟

المختلفة اصبحت في متناول اذا ان وسائل االتصال، تمیل الثقافة المعاصرة الى ان تصبح عالمیة
حتى كادت ، فاإلذاعة والتلفزیون والسینما قربت بین الثقافات ومزجت بعضھا البعض.الجماھیر

حتى اصبح ، وقد انتشرت العقائد والفنون والعلوم واالدب في كل مكان. تصبح ثقافة عالمیة واحدة
واخذ بنصیب ، لى الحركات الفنیةومطلعا ع، الفرد المثقف یعرف عقائد االخرین الى جانب عقیدتھ

لقد . حسن من العلوم ومكونا فكرة ال باس بھا عن اآلداب االجنبیة الى جانب المامة بأدب امتھ
وھذا التقارب بین الثقافات ادى تبادلھا االثر والتأثیر . اصبحنا باختصار نشھد مولد المثقف العالمي

عمل الفني تجمع ما ذكربالتالي اخذت عملیة انشاء ال. على انحاء مختلفة

دون ان یحرسھا ، مجال الفن ھو ساحة الخیال وھي ساحة یجب ان تكون مفتوحة للجمیع
ومن األمانة ان نقول بان الفن یستمد مادتھ من ، بولیس فكري یقوم بدوریات على حدودھا

یتحول الى ولكنھ یجب ان یكون سبیلنا الستخدام عقولنا واال ، الظروف االجتماعیة والسیاسیة
من ھذا المنطلق انا ادعو لتغییر التعامل بمادة االشغال . مجرد جواز سفر او بطاقة شخصیة

اما الطریقة فالفنان حر ، الیدویة الى ما موجود بالعالم من حیث الكیفیة التي یخرج بھا العمل 
.بالطریقة التي یرید العمل بھا بالعمل بھا او


